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Poučenie  

vo veci preukazu fyzickej osoby s ŤZP,   

preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom  (ďalej len „preukaz“)  

a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím 

(ďalej len „parkovací preukaz“)  
 

 

Právne vzťahy pri vyhotovení preukazu a parkovacieho preukazu upravuje zákon                        

č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na  kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej                                          

len „zákon č. 447/2008 Z. z.“). 

Na konanie a rozhodovanie o preukaze a parkovacom preukaze  a jeho vyhotovenie     

je vecne príslušný úrad v mieste trvalého bydliska žiadateľa.  

 

Nárok na preukaz (bez sprievodcu) vzniká len vtedy, ak z právoplatného rozhodnutia 

o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze 

vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP.  

Nárok na preukaz so sprievodcom má len fyzická osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná                                       

na pomoc inej fyzickej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní 

pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím.   

Nárok na parkovací preukaz má fyzická osoba s ŤZP, ktorá  má zdravotné postihnutie 

uvedené v prílohe č. 18, alebo ktorá je podľa komplexného posudku  odkázaná                       

na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa § 14 ods. 6 zákona                                

č. 447/2008 Z. z. Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe 

s ŤZP nezanikne nárok na parkovací preukaz. 

 

Lehoty na vydanie rozhodnutia a vypracovanie lekárskeho a komplexného posudku:  

Uvedené  lehoty upravuje ustanovenie § 55 ods. 11 zákona č. 447/2008 Z. z., v zmysle 

ktorého ak je podkladom na rozhodnutie lekársky posudok, lehota na jeho vypracovanie je 30 

dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 15 dní od vypracovania 

lekárskeho posudku.  

Lehota na vyhotovenie rozhodnutia o parkovacom preukaze, ktorého podkladom                                  

je komplexný posudok , je 15 dní od vypracovania tohto posudku.  

 

 

Doručovanie písomností: 

Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, výzvy a predvolania, sa doručujú do vlastných rúk 

adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok. 

Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci               

sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí,                    

že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane 
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bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom 

upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas uloženia na pošte, písomnosť           

sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, aj keď         

sa adresát o tom nedozvedel.  

 

Preukaz a parkovací preukaz je určený na uplatnenie zliav a výhod podľa osobitných 

predpisov. Dodávame, že v legislatíve Slovenskej republiky neexistuje komplexná právna 

úprava, ktorej obsahom sú zľavy poskytované fyzickým osobám s ŤZP v jednotlivých 

oblastiach života a ani zákon č. 447/2008 Z. z. poskytovanie zliav neupravuje. Za účelom 

uplatnenia zliav je potrebné obrátiť sa na príslušný orgán štátnej správy, samosprávy, 

podnikateľský subjekt (napr. v oblasti stravovania, dopravy, ubytovania, parkovania, 

telekomunikácií). 

 


